
Een	Evenement	organiseren	van	idee	tot	uitvoering	

Je gaat een evenement organiseren… Maar welke stappen moet je zetten en waar moet je op letten, 
zowel voor, tijdens als na het event? Kortom, een stappenplan (oftewel plan van aanpak/checklist) + 
voorbeeld draaiboek zou dan wel handig zijn! In dit document vindt je een aantal tips en heb ik een 
stappenplan voor een evenement toegevoegd + een voorbeeld van een draaiboek.  

Je hebt wilt een event te organiseren. Tijd om jezelf kritische vragen te stellen.  

1. Wat is het doel van het evenement? Dit is waarschijnlijk de belangrijkste vraag in deze lijst. Weet je 
deze goed te beschrijven in primaire en secondaire doelen dan wordt de organisatie van het event al 
een stuk makkelijker. 

2. Wanneer kan het evenement als geslaagd worden beschouw? Wil je een minimaal aantal 
deelnemers hebben of naamsbekendheid opbouwen en er een financieel gewin uithalen 

3. Wie is je doelgroep? Je wilt weten wat voor publiek er naar je event komt. Organiseer je iets voor een 
wedstrijd, recreatieve tocht of een andere promotie. Welke leeftijdsgroepen verwacht je. 

4. Wat is het budget? Zonder geld geen evenement. Hoe zorgen we dat de kosten en opbrengsten 
inzichtelijk worden.   

5. Hoe wordt er bekendheid aan het event gegeven? Maak een communicatieplan en stel iemand aan 
als persvoorlichter, en zorg dat alle communicatie via deze functionaris verloopt. Denk aan mond op 
mond reclame, lokaal nieuws(krant,TV,Radio) Social media(Twitter, Facebook) en actief andere 
verenigingen benaderen. 

Het hele event is in kannen en kruiken. Of toch niet? Wat wordt nog wel eens 
vergeten? 

1. Communiceer over het proces.  Deel je organisatie zo in dat je op de dag zelf geen actieve taken 
hebt en dat je teamleider volledig op de hoogte zijn van hun activiteiten en  verantwoordelijkheden. 
Final check: check alles en iedereen, ook de details. Vlak voor het event kun je problemen of 
uitdagingen nog gemakkelijk oplossen. Tijdens het event heb je daar een stuk minder tijd voor. 

2. Contactpersoon op locatie. Tijdens het event wil je dat alles goed loopt. Zorg er voor dat je de 
contactgegevens van je contactpersoon op locatie bij de hand hebt. Dan kun je snel schakelen om 
(kleine) problemen op te lossen voordat de deelnemers het doorhebben. 

3. Heb je vrijwilligers? Vergeet dan niet een klein presentje te overhandigen. Wordt altijd gewaardeerd, 
en misschien heb je ze in de toekomst weer nodig. 

4. Zorg voor een goede evaluatie van het evenement. Zodra het event is afgelopen, kun je het beste 
even een snelle evaluatie met je team doen. Schrijf alle punten op die opvallend goed waren en noteer 
ook de punten die je de volgende keer anders zou doen. Op de dag zelf weet je de meeste punten nog, 
de volgende dag is de meeste informatie alweer weggezakt. 

5. Plan een paar dagen na het event de uitgebreide evaluatie. Betrek iedereen van de organiseerde 
organisatie bij je evaluatie. Hij/zij kan ook van ieder event leren, zodat hij/zij de volgende keer je event 
nog beter kunnen neerzetten. 
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